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Sammanfattning 

Vi har i denna studie undersökt vilka möjligheter sex skolors likabehandlingsplaner ger för att 

arbeta för och med likabehandling. Detta har vi gjort genom att utföra kvalitativa textanalyser 

på skolornas likabehandlingsplaner där vi har studerat hur planerna svarar mot skollagen, 

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) samt Lika 

rättigheter i skolan? (2012). Vi har vidare utgått ifrån fyra strategier för likabehandlingsarbete 

som vi har hämtat från Kevin Kumashiros artikel Towards a Theory of Anti – Oppressive 

Education (2000). Vi har studerat vilka strategier skolornas likabehandlingsplaner använder 

sig av i sitt likabehandlingsarbete och om de i sin tur har någon inverkan på konstruktionen 

”vi” och ”dom”. Resultatet av denna studie blev att skolorna svarar mot skollagen, Allmänna 

råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) samt Lika rättigheter i 

skolan (2012). Vi kom vidare fram till att skolorna i sina likabehandlingsplaner använder sig 

av olika strategier för likabehandlingsarbete och att dessa strategier kan ha en inverkan på 

konstruktionen ”vi” och ”dom”.  
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Inledning 

Den svenska skolan har historiskt sätt präglats av olika värderingar och synsätt. Kristendomen 

var det som under lång tid låg till grund för hur människor såg på sig själva och behandlade 

andra i sin omgivning (http://www.lararnashistoria.se/). År 1842 var början på den allmänna 

folkskolan och kristendomskunskapen var då ett av de ämnen som ingick i undervisningen. I 

och med kristendomskunskapen hade skolan ett verktyg för att arbeta med värderingar och 

förhållningssätt, detta blev även ett sätt för att utesluta de människor som inte hade dessa 

kristna värderingar (http://www.lararnashistoria.se/). 

1946 beslutade skolkommissionen att skolan har ett ansvar inför kommande generationer. 

Kunskapsförmedling var inte längre det viktigaste utan istället lades fokus på att fostra kritiskt 

tänkande demokratiska medborgare. En stark anledning till detta var de två världskrig som 

Europa och världen hade upplevt. 1952 infördes religionsfrihet i Sverige och skolan blev icke-

konfessionell. De läroplaner som utarbetades efter det, mellan 1962 och 1980, hade som mål 

att främja en demokratisk samhälls - och människosyn. Efter Kalla krigets slut, 1990, fortsatte 

skolans läroplaner att fokusera på demokrati och medborgarfostran (Skolverket, 2011). I Lpo 

94 skrivs nu om begreppet värdegrund. I och med det ska skolan fokusera på människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Lpo94).  

I Lgr 11 står det skrivet att skolan ska arbeta för att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (Lgr 11). I januari 2009 inrättades en ny lag, diskrimineringslagen (SFS 

2008:567). I och med den lagen grundades även en ny myndighet, 

diskrimineringsombudsmannen som har som uppgift att se till att lagen följs. Skollagen 

(2010:800) belyser i kapitel sex, åtgärder mot kränkande behandling, hur skolor är skyldiga 

att förhålla sig kring kränkande behandling.  

”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever”(skollagen, 

2010:800, 6§). 

Som ett led i detta arbete ska 

”huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avser att påbörjas eller genomföras 

http://www.lararnashistoria.se/
http://www.lararnashistoria.se/
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under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska 

tas in i efterföljande års plan” (skollag, 2010:800, 8§). 

Utifrån skollagen (2010:800) ska skolors likabehandlingsplaner fokusera på att främja 

likabehandling samt förebygga och åtgärda alla former av diskriminering och kränkande 

behandling. Som hjälpmedel för att utforma likabehandlingsplanerna har Skolverket och 

Diskrimineringsombudsmannen tagit fram dokumenten Allmänna råd för arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling (2012) samt Lika rättigheter i skolan (2012). Dessa 

dokument behandlar arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. I 

Skolverkets handledning beskrivs hur det främjande, förebyggande samt åtgärdande arbetet 

ska ske. Detta tas även upp i Lika rättigheter i skolan (2012), utformad av DO, som utöver det 

innehåller hur skolorna ska arbeta med utvärdering, kartläggning och akuta situationer. Detta 

gör även de Allmänna råden för arbetet med diskriminering och kränkande behandling (2012) 

men inte som separata rubriker.  

En som har forskat om skola i relation likabehandlingsarbete är Kevin Kumashiro. Han 

skriver i artikeln Towards a Theory of Anti – Oppressive Education (2000) om fyra strategier 

som används för att arbeta med likabehandling i skolan, 1 utbildning för ”den andre”, 2 

utbildning om ”den andre”, 3 utbildning som är kritisk mot privilegiering och 4 

marginalisering och utbildning som förändrar elever och samhälle. Kumashiro (2000) 

beskriver hur strategierna är tänkta att användas i skolan för att arbeta mot förtryck av ”den 

andre”. Med ”den andre” menar Kumashiro grupper som är marginaliserade i samhället. 

Elever som är skiljer sig från normen i och med hudfärg, kön och klass. I denna grupp 

innefattar han även pojkar som inte uppfyller de stereotypa kraven för maskulinitet samt 

elever som marginaliseras på grund av sin sexuella identitet eller orientering. I vår studie 

väljer vi att använda oss av Kumashiros definition av begreppet ”den andre”.  

Han tar vidare upp strategiernas styrkor och svagheter i arbetet för likabehandling där han 

menar på att användandet av de första strategierna inte är helt oproblematiskt, i och med att 

det kan stärka konstruktionen av ett ”vi” och ”dom”.  

Dessa strategier tar även Nordenmark & Rosén (2008) upp i boken Lika värde, lika 

villkor? De tar i likhet med Kumashiro upp konstruktionen ”vi” och ”dom” där ”dom” är ”den 

andre” som marginaliseras och i och med det riskerar att hamna utanför samhället. 

Nordenmark & Rosén (2008) menar på att ”vi” och ”dom” - skapandet ofta görs omedvetet 

både i skolan och i samhället. De menar vidare att så länge en särskiljning görs kring ”vi” och 

”dom” kommer vi inte att behandlas likvärdigt.  
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Bakgrund 

Vad en likabehandlingsplan är och hur den bör utformas samt arbetas utefter beskrivs i 

DO: s handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Likabehandlingsplanen ska ses som ett 

verktyg för att ge struktur och förankra skolans likabehandlingsarbete där målet ska vara att 

alla ges lika möjligheter och rättigheter. Samtliga i skolan ska vara involverade i arbetet med 

att förverkliga det som står skrivet i likabehandlingsplanen där innehållet bör utgå ifrån 

begreppen främja, förebygga samt åtgärda. Varje nytt läsår ska en kartläggning på skolan 

genomföras för att uppmärksamma vad som fungerar bra samt vad som behöver förbättras, 

det ska även ske en utvärdering av tidigare insatser. Det praktiska arbetet med 

likabehandlingsplanen kan se olika ut beroende på vilken skola man tittar på, men det som bör 

genomsyra arbetet för alla skolor är att samtliga på skolan är delaktiga. Det är skolans 

huvudman ansvarar för att en likabehandlingsplan utformas och arbetas med (DO, 2012). 

I Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) behandlas 

hur skolor kan arbeta för likabehandling. Denna handledning tar upp hur det främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet kan formuleras i skolornas likabehandlingsplaner. Det 

främjande arbetet ska baseras på hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

uppstår och ska bedrivas sytematiskt och långsiktigt (Skolverket, 2012). Det förebyggande 

arbetet ska utgå ifrån regelbundna kartläggningar som analyseras och utvärderas. Utifrån det 

ska konkreta och uppföljningsbara mål formuleras (Skolverket, 2012). Det åtgärdande arbetet 

ska grundas på en utredning av det enskilda fallet och följas upp, utvärderas och 

dokumenteras. Det åtgärdande arbetet ska även innehålla rutiner för akuta situationer 

(Skolverket, 2012). I handledning förklaras även begrepp som behandlas i arbetet för 

likabehandling, dessa begrepp är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Diskriminering definieras som 

”innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den 

som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan 

göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk 

bemärkelse.” (Skolverket, 2012, s.8) 

Begreppet trakasserier definieras som  

”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, 



8 
 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur 

personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.” 

(Skolverket, 2012, s. 9) 

Kränkande behandling definieras som  

”ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns 

eller elevers värdighet.” (Skolverket, 2012, s. 9)  

Det främjande, förebyggande respektive åtgärdande arbetet beskrivs på följande sätt: 

 

Det främjande arbete bör - 

 Bedrivas systematiskt och långsiktigt, rikta sig till alla samt vara en del i det vardagliga arbetet. 

 Baseras på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår och vilka 

faktorer som skapar en trygg miljö där alla barn och elever blir respekterade som de är. 

 Omfatta kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 Innebära att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten. 

 Omfatta möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda 

relationer kan vårdas (Skolverket, 2012 s.17). 

 

Det förebyggande arbetet bör - 

 Regelbundet kartlägga barnens och elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om 

förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 Analysera kartläggningen för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. 

 I samband med analysen även utvärdera tidigare insatser för att förebygga diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling. 

 Utifrån de identifierade riskerna formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet. 

 Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och hur dessa ska följas upp och 

bestämma vem som ansvarar för respektive insats, samt se till att eleverna är delaktiga i kartläggningen 

och i analysen av resultaten och när man avgör vilka insatser som ska sättas in (Skolverket, 2012, s.23). 

 

I det åtgärdande arbetet bör - 

 Rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever har utsatts för trakasserier 

eller kränkande behandling finnas. 

 Åtgärderna som vidtas grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det barn eller den 

elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat kränkningen. 

 Åtgärderna följas upp och utvärderas för att verksamheten ska kunna förvissa sig om att de leder till att 

kränkningarna upphör och inte upprepas. 
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 Åtgärderna samt uppföljningen och utvärderingen av dessa dokumenteras och verksamheten bör 

utveckla ändamålsenliga former och rutiner för detta (Skolverket, 2012, s. 36). 

 

I likhet med detta dokument har DO gett ut en handledning, Lika rättigheter i skolan 

(2012), med uppgiften att stödja skolornas likabehandlingsarbete. I denna handledning 

behandlas fem olika steg, utvärdera, främja, kartlägga, förebygga och åtgärder för akuta 

situationer, och hur skolorna kan arbeta med dessa. Det första steget, utvärdera, går ut på att 

skolorna går igenom förra årets likabehandlingsplan, hur man har arbetet och vad resultatet 

blev av detta. Här formulerar man även nya mål och åtgärder. Hur man ska arbeta med att 

främja elevers lika rättigheter och möjligheter ska alltid behandlas, oavsett om skolorna anser 

sig fria från denna typ av problem, detta arbete ska rikta sig mot samtliga elever. 

Kartläggning innebär att skolorna ska kartlägga verksamheten med hjälp av olika metoder 

och genom det upptäcka risker. Det förebyggande arbetet utgår ifrån de problem som kan ha 

upptäckts under kartläggningsfasen. Mål, åtgärder och vem som är ansvarig för det 

förebyggande arbetet bestäms. Det sista steget, akuta situationer, behandlar de rutiner 

skolorna ska ha att tillgå ifall diskriminering eller kränkande behandling inträffar (DO, 2012).  

Med bakgrund mot de lagar och riktlinjer som finns kring skolornas arbete för 

likabehandling kommer vi undersöka hur skolornas likabehandlingsplaner svarar mot dessa. 

Vi kommer vidare se på vilka strategier skolornas likabehandlingsplaner använder sig av i sitt 

arbete för likabehandling, för att avslutningsvis undersöka dessa strategiers eventuella 

inverkan på konstruktionen ”vi” och ”dom”.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter likabehandlingsplaner ger för att 

arbeta för och med likabehandling i skolan.  

Frågeställning 

 Hur är likabehandlingsplanerna utformade i förhållande till skollagen, Skolverkets allmänna 

råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och DO: s handledning Lika 

rättigheter i skolan? 

 Vilka strategier för likabehandlingsarbete förespråkar skolornas likabehandlingsplaner? 

 Har de strategier som skolorna använder sig av en inverkan på konstruktionen ”vi” och 

”dom”, och i så fall, på vilket sätt? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Likabehandling 

Rigby (2001) har forskat kring kränkande behandling med fokus på mobbning. Hans 

forskning handlar förutom mobbning även om hur man ska arbeta för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det resultat som har framkommit är 

att det är viktigt att hela skolan engagerar sig, allt från skolpersonal till elever samt föräldrar 

(Rigby, 2001). Planerande ingripanden visar sig vara en effektiv metod som skolor bör 

använda sig av. Rigbys forskning visar även på att arbetet bör ske i olika steg. I steg ett så ska 

skolans personal få en bild över elevernas relationer till varandra. Detta kan ske genom 

användandet av enkäter. Enkäterna besvaras av både elever och personal (Rigby, 2001). När 

enkäterna blivit granskade så ska ett dokument skapas som ska bli en gemensam policy för 

skolan. Innehållet handlar om att skolan ska stå för positiva elevrelationer och antikränkande 

handlingar. Det ska finnas definitioner och exempel på hur kränkningar kan te sig. Det ska 

även finnas en deklaration som förklarar rättigheter för både individer och grupper. Detta ska 

förhindra att man utsätts för kränkande behandling. Man bör uppmuntra elever och 

skolpersonal att prata om kränkningar om de stöter på det. En generell plan för hur skolan ska 

arbeta mot kränkande behandling ska finnas och den ska vid ett senare tillfälle utvärderas 

(Rigby, 2001). Vikten av att uppmuntra elever och skolpersonal till samtal lyfter även 

Ahlström (2009). Han menar på att problem som mobbing minskar ifall skolorna erkänner att 

mobbing förekommer och arbetar med detta kontinuerligt. 

Skolverket beskriver genom rapporten Olikas lika värde (2003) hur arbetet mot kränkande 

behandling ska ske. Rapporten visar på att det är av stor vikt att skolans personal har en 

gemensam helhetssyn. Med detta menas att personalen har en gemensam bild över elevers 

social - och demokratiutveckling, samt deras hälsa och lärande (Skolverket, 2003). Rapporten 

tar vidare upp att det inte räcker med att skolor endast har antimobbningsteam utan att all 

personal på skolan måste ha samma helhetssyn och förhållningssätt kring kränkande 

behandling. Forskningsrapporten visar på att skolor använder sig av olika program och 

metoder. Nackdelen eller risken med flera små enheter på skolan är att det inte blir samspelta. 

Vad man istället förespråkar är att skolor använder sig av gemensamma strategier och 

handlingsprogram (Skolverket, 2003). Det är viktigt att samtliga på skolan känner till 
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rutinerna och vem som är ansvarig för vad samt när rutinerna ska användas. Tydlighet i det 

främjande och förebyggande arbetet är av stor vikt då detta resulterar i färre kränkande 

behandlingssituationer. Man förespråkar att arbetet påbörjas tidigt, helst i förskolan 

(Skolverket, 2003). I Olikas lika värde (2003) skriver man om skolor som har metoder och 

strategier som går ut på att tala om risker och vad man inte får göra. Detta arbetssätt lägger för 

mycket fokus på vad man inte får göra istället för att fokusera på vad man bör göra. Till 

exempel att arbeta främjande med positiva elevrelationer. Det finns åsikter om att istället för 

att ha antimobbingsplaner så bör man ha demokratiplaner samt trygghetsplaner (Skolverket, 

2003). Vad framgångsrika skolor har gemensamt är att de utgår ifrån olika mål. Det handlar 

om värdegrund, kränkande behandling och demokratimål. Dessa mål bör finnas med i 

arbetsplaner/handlingsplaner mot kränkande behandling (Skolverket, 2003). 1999 

genomfördes en kvalitetsgranskning av Skolverket som visade på att  

”ett väl utvecklat handlingsprogram ger förutsättningar att upptäcka kränkande behandling i ett 

tidigt skede och förbättra den psykosociala miljön” (Skolverket, 2003 s.35).  

En handlingsplan bör innefatta att skolan tar tydligt avstånd från kränkande behandling, det 

ska finnas definitioner av de olika begreppen kring kränkande behandling samt exempel och 

lösningar på individ – och gruppnivå. Det ska även finnas en ansvarsfördelning kring vem 

som gör vad i olika situationer, som ska innefatta både elever och personal, samt långsiktiga 

rutiner och beredskap för akuta situationer. Personalen ska stå för ett främjande perspektiv där 

de agerar som förebilder för eleverna, och handlingsprogrammet ska vara förankrat hos 

personal, elever och föräldrar (Skolverket, 2003). 

”Vi och ”dom” 

Kamali (2005) betonar att skapandet av ett ”vi” och ”dom” - perspektiv inte behöver vara en 

avsiktlig handling utan istället en konsekvens av majoritetssamhällets institutionaliserande 

normala handlingar. Det kan betyda att skolor, trots goda intentioner, kan motverka arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (Kamali, 2005). Denna såkallade strukturella 

diskriminering kan 

”legitimerar och normaliserar indirekta former av negativ särbehandling av ”den andre”. Den 

är baserad på etablerade ideologier, handlingsmönster och procedurer som kanske inte är 

ämnade att diskriminera någon grupp men i praktiken systematiskt exkluderar vissa grupper 

från arbete och andra möjligheter” (Kamali, 2005, s.32).  

Wieviorka (1995) lyfter begreppet institutionell rasism. Med detta menar han att institutioner 

kan agera diskriminerande mot ”den andre” där organisationens arbetssätt och rutiner ligger 
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till grund för dessa verkningar. Det kan resultera i att ”den andre” exkluderas och trakasseras 

genom organisationers handlingar. Detta beskrivs även i rapporten Forskningsöversikt på 

området likabehandling i arbetslivet (2011) som i likhet med Wieviorka (1995) skriver att en 

förklaring till förekomsten av diskriminering och segregering kan vara de föreskrifter, normer 

och rutiner som en institution grundas på, och att det är dessa som kan bidra till 

föreställningar som i sin tur särskiljer människor. Wieviorka (1995) menar på att bruket av 

traditioner i en institution kan exkludera människor med en annan bakgrund än normen. Det 

riskerar att resultera i att ”den andre” och medlemmar i majoritetssamhället behandlas på 

olika sätt . 

Brantefors (2011) tar upp att även fast ett ”vi” och ”dom” – tänkande kritiseras i skola och 

samhälle, och att det talas om att exempelvis mångfald ska bejakas, är det oftast ”den andre” 

som betraktas, både i positiv och negativ bemärkelse. Hon menar på att uppmärksamheten är 

”enriktad”. Brantefors (2011) har i sin avhandling studerat hur ett ”vi” och ”dom” skapas 

utifrån kultur. Hon menar på att ”den andre” inte bara uppfattas som intressant i och med sin 

kultur, utan även som drabbade eller diskriminerade på olika sätt. Detta beskriver hon som en 

dubbelutpekning. Brantefors (2011) skriver vidare att man sällan pratar om något som skulle 

kunna kallas majoritetssamhällets kultur, något som enligt henne tas förgivet. Detta skapar ett 

”vi”, som är majoriteten, och ett ”dom” som är minoriteten.  

Teoretiska utgångspunkter 

Fyra strategier för likabehandling 

Ickeförtryckande eller ickediskriminerande undervisning kan bedrivas på olika sätt. 

Kumashiro (2000) diskuterar fyra olika strategier. Nedan beskriver vi dessa och lyfter fram 

för – och nackdelar med var och en av dem 

Den första strategin, utbildning för ”den andre”, fokuserar på att förbättra situationen i 

skolan för de elever som skiljer sig från normen genom att anpassa undervisningen för dem 

(Kumashiro, 2000). För att göra det har två tillvägagångssätt tagits fram. Det första 

tillvägagångssättet bygger på att skolan ska inrätta plaster speciellt avsedda för ”den andre” 

där de känner sig trygga och kan få stöd. Det andra tillvägagångssättet bygger på att lärarna 

inte bara ska bekräfta ”den andre” utan även undervisa ”den andre” i till exempel ”den 

andres” kulturella bakgrund (Kumashiro, 2000). Nordenmark & Rosén (2008) beskriver hur 

man under 1980 – och 1990 – talet började intressera sig för särundervisning i den svenska 

skolan som ett jämställdhetsskapande verktyg. Detta ansågs ge bättre förutsättningar för 
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kunskapsutveckling för flickor i och med att de skulle få en lugnare tillvaro. Man menade 

även på att flickor i och med särundervisningen fick möjligheten att pröva nya sociala 

positioner.  

Utbildning om ”den andre” fokuserar till skillnad från den första strategin på samtliga 

elever i skolan och deras kunskaper om ”den andre”. Strategin bygger på att motverka två 

typer av kunskaper som skadar ”den andre”, den ofullständiga kunskapen där generaliseringar 

om ”den andre” görs vilket leder till felantagande, och den partiska kunskapen som skapas 

genom stereotyper och myter om ”den andre”. Detta ska man göra både genom att undervisa 

om specifika delar om ”den andre” men även genom att integrera utbildning om ”den andre” 

genom hela läroplanen (Kumashiro, 2000). Tanken är att kunskap om ”den andre” ska bidra 

till att ”den andre” blir mindre främmande för normgruppen (Nordenmark & Rosén, 2008).  

Utbildning som är kritisk till privilegiering och marginalisering förespråkar ett förändrat 

synsätt där det som anses vara normen ifrågasätts. Denna process börjar med en ökad kunskap 

hos eleverna för att de ska förstå hur det ser ut idag och i sin tur ifrågasätta det. Strategin 

kräver även en förståelse för vad samhället anser normalt och hur det har skapats (Kumashiro, 

2000). Att träna eleverna i att tänka kritiskt är grunden för denna strategi. Det är viktigt att 

eleverna förstår att deras identiteter och erfarenheter kan vara de som studeras och att 

eleverna, ofta omedvetet, kan bidra till att identiteter privilegieras (Kumashiro, 2000). Enligt 

Kumashiro (2000) är det inte bara att träna eleverna i att tänka kritiskt som strategin bygger 

på utan även att transformera det strukturella förtrycket. Skolan är en del av ett ojämnlikt 

system och därför behöver pedagogiken ha en kritisk hållning och blick mot omvärlden och 

sig själva (Nordenmark & Rosén, 2008). För detta behöver eleverna färdigheter och 

kunskaper som kan formuleras till effektiva planer för hur förtryck ska motarbetas. När 

eleverna både besitter kunskaper samt förmågan att tänka kritiskt har de verktygen som 

behövs för likabehandling (Kumashiro, 2000).  

Den fjärde strategin, utbildning som förändrar elever och samhälle, har som mål att 

förändra den dominerande berättelsen. Detta kan man till exempel göra genom att omarbeta 

skadliga ord och ge dem en ny mening och innebörd (Kumashiro, 2000). Genom att återta ord 

och ge dem andra betydelser tas udden av den tidigare nedvärderande innebörden 

(Nordenmark & Rosén, 2008). För att bedriva en utbildning som förändrar elever och 

samhälle måste den dominerande berättelsen ifrågasättas. Detta kan man göra genom att 

ifrågasätta det som anses naturligt och normalt. En förutsättning för att lyckas med detta är att 

möjlighet till reflektion ges över vad som lärs ut och innebörden av det (Nordenmark & 

Rosén, 2008) 
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Strategiernas styrkor och svagheter 

Enligt Kumashiro (2000) är styrkan med att arbeta utifrån den första strategin, utbildning för 

”den andre”, att det ställs krav på att lärarna erkänner den stora mångfald som finns bland 

skolans elever, och att de elever som inte infattas av normen, marginaliseras eller utsätts för 

förtryck. Han menar däremot att man inte enbart kan arbeta med utbildning för ”den andre” 

och att denna strategi har sina begränsningar. Lärarna kan inte bara fokusera på hur ”den 

andre” behandlas och ignorera hur förtryck förekommer i andra former. Han menar även att 

det finns en problematik med utbildning för ”den andre” i och med att det förutsätter att 

läraren kan bedöma ”den andres” behov. 

Kumashiro (2000) menar att styrkan med utbildning om ”den andre” är att skolans 

personal synliggör och berikar elevernas förståelse för att individer är på olika sätt. Han tar 

även upp att strategin inte bara har som mål att öka elevernas kunskaper om ”den andre”, utan 

också att öka elevernas empati för ”den andre” i och med att den, till skillnad från den första 

strategin, inkluderar alla elever oavsett om de är privilegierade eller marginaliserade. Denna 

strategi är dock inte helt oproblematisk. När man undervisar om ”den andre” finns det en risk 

att ”den andre” presenteras som en ensidig berättelse om ”den andres” erfarenheter. Eleverna 

kan se det som homosexuellas erfarenheter eller spansktalandes erfarenheter. Detta gör att 

”den andre” avdelas och fortfarande uppfattas som annorlunda mot normen (Kumashiro, 

2000). Kumashiro (2000) beskriver även hur utbildning om ”den andre” ofta sätter ”den 

andre” i en position där han eller hon ses som experten. Även detta menar han skapar ett rum 

mellan ”den andre” och normen. Enligt Kumashiro (2000) är det viktigt att eleverna förstår att 

det som de lär sig inte berättar hela historien och att det alltid finns skillnader inom de olika 

grupperna där en röst inte talar för alla.  

Styrkan med den tredje strategin, utbildning som är kritisk mot privilegiering och 

marginalisering, är att det ställer krav på att lärarna inte enbart undervisar om förtryck utan 

även försöker skapa en förändring (Kumashiro, 2000). Det är enligt Kumashiro (2000) viktigt 

att eleverna utvecklar kunskapen och förmågan att förstå hur förtryck av grupper och 

individer skapas i samhället och att eleverna själva kan bidra till detta. Problematiken med att 

arbeta utifrån denna strategi är enligt Kumashiro (2000) antagandet om att förtryck är något 

som är strukturellt betingat, något som skulle betyda att det påverkar olika individer på 

samma sätt. Han resonerar vidare att målet med att göra eleverna medvetna om problemet 

samt höja deras kunskaper kring det, och på så sätt skapa en förändring, innebär att man antar 

att kunskap, förståelse och en kritisk inställning leder till handling. 
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Den fjärde strategin, utbildning som förändrar elever och samhälle, är enligt Kumashiro 

(2000) den som måste till för att förändra den dominerande berättelsen. Utbildningen ska 

förändra elever och samhälle genom att utgå ifrån olika perspektiv och synsätt. Genom det ska 

eleverna få en förståelse för att det finns andra berättelser än den dominerande.  

Kumashiro (2000) menar att det finns en problematik med de tre första strategierna i och 

med att ett ”vi” och ”dom” – perspektiv vidmakthålls. I och med att man inte ifrågasätter det 

som samhället anser som norm bryter man inte heller föreställningar om att det finns ett ”vi” 

och ”dom”. Så länge man talar om att det finns normer i samhället finns det en risk att dessa 

normer förstärks.  
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Metod 

Metod för datainsamling 

I denna studie kommer vi att genomföra kvalitativa textanalyser av skolornas 

likabehandlingsplaner. Dessa kommer vi att sätta i förhållande till de lagar och riktlinjer som 

finns uppsatta för skolans likabehandlingsarbete. Vi kommer utgå ifrån skolornas 

likabehandlingsplaner och studera hur de svarar mot skollagen, Skolverkets Allmänna råd för 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) samt Lika rättigheter i skolan 

(2012), utgiven av DO. Vi kommer vidare undersöka vilka olika strategier för 

likabehandlingsarbete som skolornas likabehandlingsplaner förespråkar, och om de i sin tur 

har någon inverkan på konstruktionen ”vi” och ”dom”. Den kvalitativa textanalysen går ut på 

att  

”ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår” (Metodpraktikan, 2007, s. 237).  

Denna metod är användbar när det som eftersöks i texten ligger dolt under ytan och endast 

kan tas fram genom intensiv läsning (Metodpraktikan, 2007). Det centrala tillvägagångssättet 

när man genomför en textanalys handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att 

och se efter ifall texten eller man själv kan besvara dessa frågor (Metodpraktikan, 2007). 

”Frågorna handlar ofta om hur argumentationskedjan ser ut: Vilken är textens poäng? Stöds 

poängen av det som sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar 

slutsatserna?” (Metodpraktikan, 2007, s. 237)  

Urval 

I studien kommer vi att analysera sex likabehandlingsplaner.  Av dessa kommer vi hämta tre 

från skolor i Stockholms län och tre från skolor i Uppsala län. Urvalet av 

likabehandlingsplanerna baserades inte på några särskilda kriterier, utan var ett slumpmässigt 

urval där tillgängligheten var avgörande. För att ta fram likabehandlingsplanerna sökte vi på 

”likabehandlingsplaner skolor Stockholm” respektive ”likabehandlingsplaner skolor 

Uppsala”, sökmotorn var Google. Med tanke på den begränsade tidsramen valde vi att 

analysera tre likabehandlingsplaner var. Anledningen till att vi väljer att analysera 

likabehandlingsplaner från olika län är främst för att studien ska få en tydlig uppdelning i och 

med att vi är två skribenter.  
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Material 

Skola 1 är placerad i Stockholms län, utanför de centrala delarna av staden.  

Skola 2 är placerad i de centrala delarna av Stockholm.  

Skola 3 är placerad i Stockholms län, utanför de centrala delarna av staden.  

Skola 4 är placerad i Uppsala län, utanför de centrala delarna av staden.  

Skola 5 är placerad i de centrala delarna av Uppsala. 

Skola 6 är placerad i de centrala delarna av Uppsala. 

Likabehandlingsplanerna har vi hämtat från skolornas respektive hemsidor. 

Databearbetning och analysmetod 

I analysen av materialet kommer vi att använda en matris där vi har organiserat 

handledningarnas krav i skilda kolumner. Matrisen är utformad på ett sådant sätt att vi kan 

kryssa i om skolornas likabehandlingsplaner följer de råd som handledningarna innehåller 

(bilaga 1). För att undersöka vilka ickediskriminerande strategier skolornas 

likabehandlingsplaner förespråkar har vi utarbetat analysfrågor kopplade till de olika 

strategierna (bilaga 2).  

Genomförande 

Delarna bakgrund och tidigare forskning har Martin till största delen ansvarat för. De 

teoretiska utgångspunkterna och metoden ansvarade Mattias till största delen för. I resultatet 

delade vi upp skolorna, där Martin undersökte tre skolor i Uppsala län, medens Mattias 

undersökte tre skolor i Stockholms län. Analysen, diskussionen och konklusionen har vi 

utarbetat tillsammans.  

Validitet och reliabilitet 

Vi är medvetna om den subjektivitet som en kvalitativ textanalys innefattar och att detta kan 

vara ett problem om denna studie skulle genomföras igen. Vi ser däremot de analysverktyg 

som vi använder, när vi studerar likabehandlingsplanerna, som en faktor som kan höja 

reliabiliteten i och med att dessa ger en transparens i analysen och en ökad möjlighet för 

liknande resultat om studien skulle komma att upprepas.  

Vi kommer i denna studie ha möjlighet att säga något om de sex likabehandlingsplaner vi 

studerar och dra slutsatser gällande dessa. Det finns dock svårigheter att generalisera kring 

detta reslutat. Vi anser dock inte detta inte som något problem då det finns ett värde i att 
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studera varje enskild likabehandlingsplan och de sex likabehandlingsplanerna tillsammans 

och säga något om dessa. För att kunna dra generella slutsatser skulle ett större urval krävas.  

  

Etiska aspekter 

I och med att likabehandlingsplanerna är offentliga handingar anser vi att vi inte har några 

etiska aspekter att beakta. Vi vill däremot understryka att det är skolornas 

likabehandlingsplaner som kommer att analyseras och inte skolornas likabehandlingsarbete. 
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Resultat och analys 

Under resultatet kommer frågeställningarna att behandlas och analyseras. Den första 

frågeställningen, hur är likabehandlingsplanerna utformade i förhållande till skollagen, 

Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och DO: 

s handledning Lika rättigheter i skolan, kommer att besvaras utifrån den bifogade tabellen. 

Det som framkommer i tabellen kommer vi i sin tur att redogöra för i denna del av studien. 

Frågeställning två, vilka strategier för likabehandlingsarbete förespråkar skolornas 

likabehandlingsplaner, kommer att besvaras utifrån de analysfrågor som är bifogade. Den 

sista frågeställningen, har de strategier som skolorna använder sig av en inverkan på 

konstruktionen ”vi” och ”dom”, och i så fall, på vilket sätt, kommer avslutningsvis 

analyseras och diskuteras utifrån det resultat vi har fått fram från de två första 

frågeställningarna.  

Skolor i Stockholms län 

Skollagen 

Samtliga skolor i Stockholms län behandlar, i sina likabehandlingsplaner, skollagen 

(2010:800) som tar upp att skolorna i deras planer ska fokusera på att främja likabehandling 

samt förebygga och åtgärda alla former av diskriminering och kränkande behandling. Detta 

görs genom att främjande, förebyggande och åtgärdande arbete tas upp i form av rubriker i 

planerna där det beskrivs hur man ska arbeta med dessa begrepp.  

Främjande arbete 

Det främjande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är något som samtliga av 

de tre skolorna i Stockholms län behandlar i sina likabehandlingsplaner. Den stora skillnaden 

som man kan se när man granskar skolornas likabehandlingsplaner är att skola 2 och 3 tar upp 

det främjande arbetet som en egen rubrik. Skola 1 har istället en gemensam rubrik för det 

främjande och förebyggande arbetet. Detta har sedan samlats i en tabell för olika aktiviteter 

som ska genomföras under läsåret, vad aktiviteterna ska innehålla samt vem som ansvarar för 

att dessa aktiviteter genomförs. Skola 2 och skola 3 har istället en egen rubrik i 

likabehandlingsplanerna för det främjande arbetet. Skola 2 tar där upp den kartläggning och 

nulägesanalys som har gjorts, mål, konkreta åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Skola 
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3 har en liknande struktur på det främjande arbetet i sin likabehandlingsplan men där 

innehållet delvis skiljer sig. I likabehandlingsplanen för skola 3 behandlar det främjande 

arbetet områden som berörs av insatsen, mål och uppföljning, insatser samt ansvariga för att 

dessa insatser genomförs.  

Utifrån det som Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling (2012) samt DO: s Lika rättigheter i skolan (2012) tar upp gällande det främjande 

arbetet uppfyller samtliga av de tre skolorna i Stockholms län de punkter som det främjande 

arbetet ska innehålla. Det som skiljer dem åt är hur de har strukturerat det främjande arbetet i 

likabehandlingsplanerna. Det främjande arbetet i skola 2 och 3 är tydligare kring vad det 

främjande arbetet ska innefatta. I skola 1, där det främjande och förebyggande arbetet är 

skrivet under samma rubrik, är det svårare att urskilja vad som anses som främjande och 

förebyggande åtgärder. I och med det var det även svårare att analysera om denna plan 

berörde de punkter som Skolverket och DO tar upp i sina handledningar.  

Man ser även skillnader i skolornas likabehandlingsplaner kring hur de arbetar med de råd 

som handledningarna tar upp. Ett exempel på det är att skola 1 och 2 talar om att eleverna ska 

få möjlighet att diskutera egna normer och värderingar genom att speciellt avsatt tid finns för 

detta. I skola 1 arbetar man då med något som benämns som livskunskap och i skola 2 

anordnar man klassmöten. Enligt likabehandlingsplanen i skola 3 arbetar man delvis på 

samma sätt där elevhälsosamtal hålls, men där man även skriver att värdegrundsfrågor ska 

vara ständigt återkommande i elevernas undervisning. Detta beskrivs på följande sätt  

”diskussioner kring värdegrundsfrågor förekommer kontinuerligt i den ordinarie 

undervisningen (Skola 3, likabehandlingsplan, s. 9).” 

Skillnader som dessa ser man även på andra områden i det främjande arbetet där olika sätt att 

arbeta med samma frågor beskrivs.  

Förebyggande arbete 

I det förebyggande arbetet kan man se större skillnader kring vad som tas upp i förhållande till 

Skolverkets och DO: s handledningar. Skillnaden som nämndes ovan kring strukturen, där 

skola 2 och 3 har separerat det främjande och förebyggande arbetet i sina planer, medens 

skola 1 har skrivit det främjande och förebyggande arbetet under samma rubrik kvarstår. Man 

ser även skillnader i skolornas likabehandlingsplaner kring det förebyggande arbetet och vad 

som behandlas. Den regelbundna kartläggningen som Skolverket och DO förespråkar i sina 
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handledningar arbetar samtliga tre skolor med enligt deras likabehandlingsplaner. Detta 

beskriver skola 2 i sin likabehandlingsplan genom att 

”utifrån denna plan gör vi årligen en kartläggning över de åtgärder som behövs för att, dels 

förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dels främja 

lika rättigheter” (Skola 2, likabehandlingsplan, s. 4) 

Det är däremot skillnader när det kommer till analys av kartläggningen, utvärdering av 

tidigare insatser samt arbetet med att utforma konkreta mål utifrån riskerna som 

kartläggningen visade. Skola 1 och 3 tar i sina likabehandlingsplaner upp att kartläggningen 

analyseras av skolans ledning samt arbetslagen. Skola 1 skriver även att tidigare aktiviteter 

som har genomförts ska kartläggas, något som inte tas upp i skola 3. I likabehandlingsplanen 

för skola 3 kan man däremot se att några av de förebyggande åtgärder som ska genomföras 

under läsåret grundar sig på identifierade risker utifrån kartläggningen. Detta i och med att de 

tas upp som anledning för att åtgärden ska genomföras, något som inte går att utläsa i 

likabehandlingsplanen för skola 1.  

Skola 2 skriver i sin likabehandlingsplan om samtliga av de tre punkter som nämndes ovan 

där kartläggningen analyseras, tidigare insatser utvärderas och konkreta mål utifrån de 

identifierade riskerna formuleras. Det som däremot skiljer skola 2 från skola 1 och 3 är att 

detta görs under det främjande arbetet istället för under det förebyggande arbetet. Enligt 

Skolverkets och DO: s handledningar kan man tydligt se att det är det kartläggande arbetet 

som i sin tur ska ligga som grund för det förebyggande arbetet. I likabehandlingsplanen för 

skola 2 verkar istället kartläggningarna som har gjorts ligga till grund för det främjande 

arbetet. Likabehandlingsplanen för skola 2 behandlar de punkter som Skolverket och DO tar 

upp, men enligt deras handledningar görs detta under fel del av likabehandlingsplanen.   

Detta tillsammans med det som visade sig i likabehandlingsplanen för skola 1 där det 

främjande - och förebyggande arbetet står under samma rubrik väcker frågor kring om 

skolorna är medvetna om skillnaden mellan främjande och förebyggande arbete.  

Åtgärdande arbete 

Likabehandlingsplanerna för skola 2 och 3 tar upp samtliga punkter av det som Skolverket 

och DO tar upp i sina handledningar, något inte skola 1 gör. Skola 1 beskriver i det 

åtgärdande arbetet under rubriken, trakasserier/ annan kränkande behandling – gruppnivå, att 

åtgärderna som sätts in ska följas upp och utvärderas.  
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”Följ upp åtgärderna och utvärdera resultatet inom en vecka t ex genom en enkät, gruppsamtal 

eller kontaktbok” (Skola 1, likabehandlingsplan, s. 14) 

Detta skrivs inte när det kommer till hur man ska hantera diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling när det tas upp vid ett tidigare tillfälle i skolans likabehandlingsplan, 

när åtgärderna för detta formuleras på individnivå. Där står det däremot att ärendet ska 

dokumenteras. Något som inte står under rubriken som rör trakasserier/ annan kränkande 

behandling - gruppnivå. I och med att utforma det åtgärdande arbetet som skola 1 har gjort i 

sin likabehandlingsplan blir det svårt att överblicka det rutiner som skolan har.  

Strategier för likabehandling 

Likabehandlingsplanerna för skolorna i Stockholms län tar upp strategier för likabehandling i 

delar av deras planer. Likabehandlingsplanen för skola 1 talar om att eleverna ska utbildas i 

att tänka kritiskt. Detta kan kopplas till analysfrågan, talar skolornas likabehandlingsplaner 

om att utbilda alla elever i att tänka kritiskt och ifrågasätta det som skolan och omvärlden 

anser normativt, som i sin tur kan kopplas till strategin utbildning som är kritisk mot 

privilegiering och marginalisering. I likabehandlingsplanen står det att detta ska uppnås 

genom att eleverna arbetar med livskunskap som ska vara integrerad i samtliga ämnen.  

”Alla elever i år F – 9 ska arbeta med Livskunskap integrerat i alla ämnen” (Skola 1, 

likabehandlingsplan, s. 6) 

Dessa samtal och lektioner ska stödja eleverna i att tänka kritiskt och självständigt. Grunden 

för strategin utbildning som är kritisk mot privilegiering och marginalisering är enligt 

Kumashiro (2000) att träna eleverna i att just tänka kritiskt. Om träningen som eleverna i 

skola 1 ska få innefattar att tänka kritiskt kring det som skolan och omvärlden anser normativt 

går inte att utläsa.  

Likabehandlingsplanen för skola 2 talar om att undervisningen ska ske utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt ur ett genusperspektiv. Detta står som ett mål utifrån den 

kartläggning som skolan har gjort. 

”All personal ska utifrån ett genusperspektiv analysera sin undervisning/ verksamhet och 

påbörjar/ fortsätter ett arbete med åtgärder för att stärka det normkritiska 

förhållningssättet”(Skola 2, likabehandlingsplan, s. 8) 

Även detta kan kopplas till strategin utbildning som är kritisk mot privilegiering och 

marginalisering där frågor kring om utbildningen tar upp vad som anses vara norm i 

samhället och hur dessa normer skapas och upprätthålls behandlas. I likabehandlingsplanen 
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för skola 2 står det att man genom medarbetarsamtal samt att lektionerna analyseras av andra 

pedagoger kontrollerar och utvecklar pedagogernas normkritiska förhållningssätt i 

undervisningen. Det står däremot enbart att det normkritiska förhållningssättet ska ske utifrån 

ett genusperspektiv och inte att utbildningen ska ske utifrån ett normkritiskt förhållningsätt 

kring andra perspektiv.  

Skola 3 tar i sin likabehandlingsplan upp att lärarna i klassen ska tala om normer. Skolan 

ska enligt likabehandlingsplanen även genomföra en temadag kring genus där bland annat en 

bok kommer att användas som rör normer och föreställningar om vad som anses normativt. 

Detta arbete går att koppla till strategin utbildning som är kritiks mot privilegiering och 

marginalisering. Det står däremot inte i likabehandlingsplanen att eleverna i sin tur ska tränas 

i att tänka kritiskt kring till exempel frågor som rör vad som anses normativt, något denna 

strategi innefattar. Likabehandlingsplanen för skola 3 tar även upp att ett kärlekstema ska 

genomföras där hbt – frågor ska vara en del av detta tema och föreläsare i ämnet ska tas in. 

Dessa typer av temadagar kan kopplas till strategin utbildning om ”den andre” där syftet 

enligt Nordenmark & Rosén (2008) är att ”den andre” ska bli mindre främmande för 

normgruppen.  

Skolor i Uppsala län 

Skollagen 

Samtliga skolor i Uppsala län behandlar i sina likabehandlingsplaner skollagen (2010:800) 

som tar upp att skolorna i deras planer ska fokusera på att främja likabehandling samt 

förebygga och åtgärda alla former av diskriminering och kränkande behandling. Detta görs 

genom att främjande, förebyggande och åtgärdande arbete tas upp i form av rubriker i 

planerna där det beskrivs hur man ska arbeta med dessa begrepp.  

Främjande arbete 

Det främjande arbetet som skolorna 4, 5, och 6 skriver om i sina likabehandlingsplaner visar 

på att skolorna riktar sig till personalen och eleverna då likabehandlingsplanerna skriver om 

diskrimineringsgrunderna och förklarar vad de står för samt ger exempel. Om de främjande 

arbete tar likabehandlingsplanen i skola 4 upp att skolan ska arbeta för att förhindra 

könsdiskriminering och trakasserier i samband med kön samt sexuella trakasserier. Därefter 

följer en tabell där mål, åtgärd, tidsplan, ansvar och uppföljning finns för att visa hur skolan 

strukturerat sitt arbete. De resterande diskrimineringsgrunderna följer samma mönster. Skola 
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5 visar i sin likabehandlingsplan att det främjande arbetet systematiskt ska arbetas med en 

gång i veckan. Den säger dock inte hur och när detta ska göras. Skola 5: s syfte med planen 

förklarar de med 

”Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder”(Skola 5, likabehandlingsplan, s. 

2).  

Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling. För att arbeta med syftet skriver likabehandlingsplanen att man använder sig av 

en modell kallad Husmodellen som går ut på att identifiera säkra och otrygga platser på 

skolan. I det främjande arbetet skriver Skolverket att kunskap, diskriminering och kränkande 

behandling ska baseras på kunskap om hur de uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg 

miljö. Skola 5: s likabehandlingsplan har med ett avsnitt där dessa begrepp förklaras samt hur 

de kan uppstå. Ett exempel från planen som beskriver diskriminering. 

”Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder” (Skola 

5, likabehandlingsplan, s. 17)  

Diskriminering kan exempelvis ske genom skolans regler och rutiner. För att skapa en trygg 

miljö så skriver skola 5: s likabehandlingsplan att de använder sig av enkäter. Skola 6:s 

likabehandlingsplan lägger stort fokus på att skriva om att hela skolan och alla inom 

verksamheten ska inkluderas i det främjande arbetet. Deras vision är  

”Vi strävar efter en skola där alla känner sig trygga och accepterade.  Vi värnar mångfald, 

demokrati och mänskliga rättigheter.  Vi tolererar inga former av kränkande behandling. Alla 

ska känna sig lika mycket värda. Alla ska få möjlighet till nya kunskaper och erfarenheter” 

(Skola 6, likabehandlingsplan, s. 2)  

Efter att ha studerat hur likabehandlingsplanen skriver om hur det främjande arbetet ska 

baseras på kunskap om diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling så visar de sig 

att begreppen tas upp men att de är kortfattade i sin beskrivning samt att de inte kopplar till 

vardagliga händelser. Exempel är:  

”Kränkande behandling är uppträdande som kränker en annan elevs värdighet, men som inte 

har något samband med diskrimineringsgrunderna.” (Skola 6, likabehandlingsplan, s.3) 

Sammanfattningsvis om det främjande arbetet så arbetar alla tre skolorna med att lägga stor 

vikt att i början av likabehandlingsplanerna visa att alla i skolans verksamhet ska inkluderas i 

likabehandlingsarbetet, både elev och personal. Alla skolorna använder sig av begreppen 
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diskriminering, trakasserier och kränkande behandling men att skillnaden ligger i hur mycket 

de väljer att definiera begreppen samt exemplifiera dem. Vad alla skolorna har gemensamt är 

att de brister i att skriva om kompetensutveckling för personalen. Kompetensutvecklingen ska 

enligt Skolverket verka för att öka medvetenheten och kunskapen om kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering.  

Förebyggande arbete 

Skola 4:s likabehandlingsplan beskriver att det  

”förebyggande arbetet omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten 

identifieras som riskfaktorer. Det handlar om att minimera risken för kränkningar och utgår 

från identifierade riskfaktorer” (Skola 4, likabehandlingsplan, s.8) 

Det belyser vad Skolverket förespråkar när de säger att en kartläggning av elevernas trygghet 

och trivsel samt identifiera risker för diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling 

ska göras. Detta ska med hjälp av enkäter ske regelbundet enligt likabehandlingsplanen. Ett 

exempel från likabehandlingsplanen är att efter en enkätundersökning som rör rasten så har 

det visats sig att rasten upplevts otrygg för många elever. När enkätundersökningen 

genomförts och analyserats så har nya beslut tagits och konkreta mål fattats. Vad som däremot 

inte står är om eleverna varit delaktiga i att analysera resultaten, vilket Skolverkets 

handledning förespråkar.  

Skola 5 beskriver i sin likabehandlingsplan att det förebyggande arbetet grundas i en 

kartläggning kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt av 

verksamheten. Man har fokuserat på att identifiera riskfaktorer i form av trygga och otrygga 

platser. Modellen som beskrivs i likabehandlingsplanen kallas Husmodellen och kommer 

ifrån boken I Normens öga. Detta enligt Skolverkets föreskrivna handledning. Vad som 

likabehandlingsplanen inte nämner är om eleverna är delaktiga i analysen av kartläggningen. 

Skola 6 beskriver sitt förebyggande arbete att man genomför en trivselenkät bland eleverna 

två gånger varje läsår där resultaten senare presenteras för klasserna. I trivselenkäten ingår en 

del som handlar om trygga och otrygga platser i och runt omkring skolan. Detta blir en 

särskild diskussion i elevrådet utifrån resultatet i enkäten. Eleverna görs även delaktiga då 

elevrådet gör en utvärdering av likabehandlingsplanen som ska påverka den nästkommande 

planen. När analysen av kartläggningen har genomförts så skriver Skolverkets handledning att 

man ska identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta 

står det inget om i likabehandlingsplanen för skola 6 där det istället fokuseras trygghet och 
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trivsel. Vidare i likabehandlingsplanen står det inget om att kartlägga elevernas uppfattning 

kring förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vilket den bör 

enligt Skolverkets handledning.  

Det förebyggande arbetet som skola 4 och 5 skriver om i likabehandlingsplanerna har 

gemensamt att de alla har någon form av kartläggning och att den är regelbunden. 

Likabehandlingsplanerna för skola 4 och 5 visar på i sin kartläggning att man skriver om 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, vilket inte görs i 

likabehandlingsplanen för skola 6. Skola 6 är den skola som skiljer sig mest från Skolverkets 

handledning samt DO när det kommer till hur man ser och arbetar med diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i likabehandlingsplanen. 

Åtgärdande arbete 

Skolorna 4 och 5 har alla ett åtgärdande arbete som ligger i linje med Skolverkets och DO: s 

handledningar. De har rutiner för hur akuta situationer ska lösas när barn eller elever har 

utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. De åtgärder som vidtas 

grundas efter utredningar kring varje fall och riktas till både den som utsatt och den som blivit 

utsatt. Åtgärderna som vidtas utvärderas vid ett senare tillfälle för att se om de fått rätt effekt, 

de blir även dokumenterade för att ligga till grund för framtida åtgärder, i linje med 

Skolverkets och DO: s handledningar. Likabehandlingsplanen för skola 6 har rutiner för hur 

akuta situationer ska hanteras och lösas. Skillnaden är att i denna likabehandlingsplan så 

används mobbning som begrepp medan diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling inte nämns. 

Strategier för likabehandling 

Likabehandlingsplanen för skola 4 beskriver att olika religioners högtider ska 

uppmärksammas. Detta ska göras genom en kalender där man går igenom olika högtider när 

dessa inträffar. Detta går att koppla till strategin utbildning om ”den andre” som bland annat 

innebär att specifika delar av ”den andre” tas upp i undervisningen. Likabehandlingsplanen 

för skola 4 beskriver även att skolan ska 

”Synliggöra och bejaka olika familjebildningar bland annat genom samtal och litteratur” (Skola 

4, likabehandlingsplan. s. 5) 

Även detta går att koppla till den andra av Kumashiros (2000)  strategier, utbildning om ”den 

andre” där man lyfter specifika delar om ”den andre” i undervisningen. Enligt 
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likabehandlingsplanen för skola 4 är detta något som ska genomsyra undervisningen genom 

hela läsåret.  

Likabehandlingsplanen för skola 5 beskriver att man i undervisningen ska arbeta med 

etnisk tillhörighet, där man ska titta på de olika etniska tillhörigheter som finns i skolan. 

Kumashiro (2000) menar på att det finns en problematik med utbildning om ”den andre” i 

och med att ”den andre” ses som experten. När man arbetar med de olika etniska tillhörigheter 

som finns på skolan kan det finnas en risk att denna problematik blir ett faktum. Detta i och 

med att de etniciteter som behandlas är representerade i klassrummet. För att arbeta med detta 

område ska 

”eleverna göras medvetna genom litteratur, film, bilder, samtal” (Skola 5, likabehandlingsplan, 

s.7).   

För att undersöka strategin utbildning som är kritisk mot privilegiering och marginalisering så 

använde vi oss av analysfrågan, tar skolornas likabehandlingsplaner upp frågor som rör vad 

som anses vara norm i samhället och hur dessa normer skapas och upprätthålls. 

Likabehandlingsplanen för skola 5 belyser hur de arbetar med normer i skolan då de förklarar 

att efter en genomförd enkät fått syn på att vissa elever skapar egna regler och på så sätt 

bestämmer över andra. Syftet med skolans demokratidag är att få syn på vilka normer som 

råder och sedan arbeta med dem. Likabehandlingsplanen nämner även boken I normens öga. 

Boken är Friends metodbok och arbetar med att ifrågasätta och granska normer som berör 

diskriminering, kränkningar och trakasserier. Den ska användas i undervisningen men det står 

inte hur stor utsträckning. 

I likabehandlingsplanen för skola 6 kan man hitta strategin utbildning för ”den andra”. 

Detta då man gör en uppdelning mellan könen när skolans utvärdering ska diskuteras samt när 

man ska arbeta med värderingsfrågor. 
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Sammanfattning av resultat och analys 

Det som visade sig när vi undersökte skolornas likabehandlingsplaner var att planerna både i 

Stockholms län och Uppsala län följde skollagen samt Skolverket och DO: s handledningar i 

stor utsträckning. Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet som handledningarna 

tar upp, samt innehållet under dessa rubriker, verkar ha använts i utformandet av skolornas 

likabehandlingsplaner med enstaka undantag, där till exempel innehållet för det främjande 

och förebyggande arbetet förväxlades. Om skolorna har använt sig av både Skolverkets och 

DO: s handledningar är svårt att svara på i och med att de är relativt lika. I och med att 

innehållet i Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) är 

omfattande berörs även det innehåll som Lika rättigheter i skolan (2012) tar upp. Något som 

visade sig när handlingsplanerna för skolorna i Uppsala län undersöktes var att de inte tog upp 

kompetensutveckling. Detta gjorde däremot samtliga av de tre undersökta 

likabehandlingsplanerna i Stockholms län.  

Noterbart är att det går att skönja en problematik kring begreppen främjande och 

förebyggande arbete och vad dessa begrepp ska innefatta i likabehandlingsplanerna. 

Likabehandlingsplanen för skola 2 i Stockholms län hade under rubriken förebyggande arbete 

inte med det som Skolverkets handledning tar upp, detta stod istället under främjande arbete. 

Skola 1 i Stockholms län hade det främjande och förebyggande arbetet under samma rubrik i 

sin likabehandlingsplan. Detta skulle kunna tyda på att skolorna har svårigheter med att förstå 

skillnaden mellan det främjande och förebyggande arbetet och vad det ska innefatta. Därför 

integrerar man dessa två rubriker och dess innehåll för att underlätta utformandet av 

likabehandlingsplanerna.  

 I de likabehandlingsplaner som vi har undersökt kan vi se att delar av planerna och dess 

innehåll går att koppla till de strategier som Kumashiro (2000) beskriver. Det är däremot inte 

någon av likabehandlingsplanerna som följer en strategi konsekvent genom hela dokumentet. 

De strategier som förekom flest gånger i handlingsplanerna var strategi två och tre (utbildning 

om ”den andre” och utbildning som är kritisk mot privilegiering och marginalisering). Att 

skolans verksamhet ska innefatta att eleverna talar om normer i samhället samt att 

undervisningen ska vara normkritiks tas upp i några av likabehandlingsplanerna och kan 

kopplas till utbildning som är kritisk mot privilegiering och marginalisering. Det var även 

likabehandlingsplaner som tog upp olika former av temadagar som ska genomföras under 

kommande läsår, något som går att koppla till strategin utbildning om ”den andre”. En 
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likabehandlingsplan beskrev att särundervisningen i form pojk – och flickgrupper skulle 

bedrivas i värdegrundsarbetet. Detta går att koppla till den första strategin utbildning för ”den 

andre”. Denna strategi kan, precis som strategi två och tre, enligt Kumashiro (2000) stärka 

konstruktionen av ett ”vi” och ”dom” i och med att det förstärker uppfattningen av att det 

finns en norm i samhället. Kumashiro (2000) menar på att det enbart är den fjärde strategin, 

utbildning som förändrar elever och samhälle, som kan skapa ett förändrat synsätt och en 

skola som behandlar alla elever lika. Med det sagt menar han inte att skolorna ska undvika att 

arbeta med de övriga strategierna, men att dessa inte förändrar uppfattningen av ett ”vi” och 

”dom”. Inte någon av de skolors likabehandlingsplaner som vi har undersökt arbetar utifrån 

den strategi som Kumashiro förespråkar. Detta skulle kunna innebära att skolorna i sitt 

likabehandlingsarbete vidmakthåller eller till och med skapar ett ”vi” och ”dom”. För att 

arbeta med utbildning som förändrar elever samhälle måste den dominerande berättelsen 

ifrågasättas, något som måste genomsyra all undervisning (Kumashiro, 2000).  
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Diskussion 

Skollagen, Skolverket och DO 

Utifrån de likabehandlingsplaner som vi har studerat visar det sig att skolorna i stor 

utsträckning är utformade utifrån skollagen, Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (2012) samt Lika rättigheter i skolan (2012). Samtliga skolor 

behandlar i sina planer främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, något som ligger i 

linje med ovanstående lag och handledningar. Rigby (2001) beskriver vikten av att arbetet för 

att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling sker i olika steg. 

Planerade ingripande, enkäter samt att uppmuntra eleverna och personalen till att tala om 

kränkningar är några exempel som han beskriver. Han tar vidare upp att hela skolan måste 

engagera sig i likabehandlingsarbetet. Även Skolverket (2003) behandlar vikten av att skolan 

ska ha en ”helhetssyn” när det kommer till arbetet mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling, och att detta ska formuleras i en handlingsplan. Mycket av det som 

Rigby (2001) samt Skolverket (2003) beskriver går att urskilja i de studerade 

likabehandlingsplanerna där till exempel de olika stegen, som Rigby (2001) efterlyser, går att 

urskilja i skolornas handlingsplaner i form av det främjande, förebyggande och åtgärdande 

arbetet.  

Skolverket (2003) tar upp vikten av att det främjande och förebyggande arbetet är tydligt 

formulerat i skolornas likabehandlingsplaner i och med att detta leder till färre kränkande 

behandlingssituationer. Utifrån de likabehandlingsplaner som vi har studerat 

uppmärksammade vi vid två tillfällen otydligheter när det kommer till dessa begrepp. Om 

dessa begrepp är otydligt formulerade i likabehandlingsplanerna, och en osäkerhet kring 

begreppens innebörd råder, finns det en risk att detta påverkar skolornas 

likabehandlingsarbete.  

Strategier för likabehandling 

Samtliga av de studerade likabehandlingsplanerna behandlade någon av de strategier som 

Kumashiro (2000) beskriver. Detta gjordes däremot enbart vid enstaka tillfällen i planerna. De 

strategier som förekom i skolornas likabehandlingsplaner var utbildning för ”den andre”, 

utbildning om ”den andre” och utbildning som är kritisk mot privilegiering och 

marginalisering. Kumashiro (2000) tar upp styrkor med att arbeta utifrån dessa strategier. 
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Han lyfter till exempel att man genom utbildning om ”den andre” berikar elevernas förståelse 

för att individer är på olika sätt samt ökar elevernas kunskaper om ”den andre”. Han skriver 

även att man genom att arbeta med utbildning som är kritisk mot privilegiering och 

marginalisering ger eleverna möjligheten att öka sina kunskaper kring hur förtryck 

förekommer. Trots detta menar Kumashiro (2000) att det enbart är den fjärde strategin 

utbildning som förändrar elever och samhälle som bryter föreställningar om ett ”vi” och 

”dom”.  

”Vi” och ”dom” 

För att skolan ska vara en plats där alla behandlas lika krävs det att ”vi” och ”dom” - 

konstruktionen bryts. Enligt Kumashiro (2000) är det enbart den fjärde strategin, utbildning 

som förändrar elever och samhälle, som skapar möjligheter till att bryta denna konstruktion. I 

de likabehandlingsplaner som vi har studerat förekommer inte denna strategi som bygger på 

att den dominerande berättelsen ska ifrågasättas och förändras.  

Kamali (2005) menar på att skapandet av ett ”vi” och ”dom” i de flesta fallen inte är en 

avsiktlig handling, utan en konsekvens av majoritetssamhällets institutionaliserande 

handlingar. Även Wieviorka (1995) lyfter detta när han beskriver begreppet institutionell 

rasism som innebär att institutioner kan agera diskriminerande mot ”den andre” i och med 

dess arbetssätt och rutiner. I de likabehandlingsplaner som vi har studerat har vi inte funnit 

arbetssätt som går att koppla till strategin utbildning som förändrar elever och samhälle. Vi 

har istället funnit strategier i skolornas likabehandlingsplaner som enligt Kumashiro 

upprätthåller konstruktionen ”vi” och ”dom”. 

 Brantefors (2011) menar på att även om ett ”vi” och ”dom” – tänkande kritiseras är det 

oftast ”den andre” som betraktas, både i positiv och negativ mening. Detta är något som går 

att koppla till två av de strategier som vi har funnit i skolornas likabehandlingsplaner som 

behandlar utbildning för ”den andre” och utbildning om ”den andre” där ”den andre” är 

central. Brantefors (2011) skriver vidare att man sällan talar om något som skulle kunna 

formuleras som majoritetssamhällets kultur. Detta är istället något som tas förgivet och ses 

som norm. Problematiken med det som Brantefors (2011) lyfter är att föreställningar om vad 

som anses normativt lever kvar i skolan genom den undervisning som bedrivs. Om skolorna i 

sitt likabehandlingsarbete utgår ifrån strategier som utbildning om ”den andre”, där man till 

exempel anordnar temadagar som ska behandla olika kulturer, upprätthålls föreställningar om 

att dessa kulturer skiljer sig från normen. Precis som Brantefors (2011) skriver talar man inte 
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om något som skulle kunna betecknas majoritetssamhällets kultur, detta är istället något som 

tas förgivet och i och med det ses som norm. 

Med detta skrivet vill vi däremot betona det som togs upp i den tidigare delen av 

diskussionen. De strategier som vi har funnit i skolornas likabehandlingsplaner förekom 

enbart vid enstaka tillfällen. Man ska därför inte överdriva dess betydelse för konstruktionen 

”vi” och ”dom”.  

Metod 

Vi vill avslutningsvis lyfta att vi är medvetna om de begräsningarna som denna studie medför. 

De likabehandlingsplaner som vi har analyserat är hämtade från skolor som är placerade i 

städer. Det är möjligt att detta har påverkat vårt resultat då det kan vara skillnader i 

likabehandlingsplanernas utformning och innehåll beroende på var i landet skolorna är 

placerad.  

Användandet av Kumashiros (2000) strategier har även påverkat vårt sätt att analysera 

likabehandlingsplanerna. Vi har i och med strategierna fokuserat på specifika delar av 

innehållet, något som kan ha påverkat vår förmåga att se delar som faller utanför dessa 

strategier.  
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Konklusion 

De slutsatser vi kan dra efter att ha genomfört vår studie är att skolornas 

likabehandlingsplaner i stor utsträckning följer skollagen, Skolverkets Allmänna råd för 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) samt DO: s Lika rättigheter i 

skolan (2012). Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet är centralt i skolornas 

likabehandlingsplaner, något som ovanstående lag och handledningar förespråkar. Vi kom 

vidare fram till att vi kan skönja en osäkerhet när det kommer till begreppen främjande och 

förebyggande arbete och vad dessa begrepp ska innefatta när vi studerade skolornas planer. 

Detta skulle i förlängningen kunna vara ett problem i och med att en otydligt utformad 

likabehandlingsplan får konsekvenser för likabehandlingsarbetet.  

Tre av de fyra strategier som Kumashiro (2000) beskriver förekommer i skolornas 

likabehandlingsplaner. Dessa är utbildning för ”den andre”, utbildning om ”den andre” och 

utbildning som är kritisk mot privilegiering och marginalisering. Kumashiro (2000) menar på 

att skolor, genom att arbeta utifrån dessa strategier, vidmakthåller ett ”vi” och ”dom” – 

perspektiv i och med att man inte ifrågasätter det som samhället anser norm och genom det 

heller inte bryter föreställningar om att det finns ett ”vi” och ”dom” . Han förespråkar istället 

utbildning som förändrar elever och samhälle, där undervisningen utgår ifrån att den 

dominerande berättelsen ifrågasätts och att man undervisar från olika individers perspektiv 

och synsätt.  

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur innehållet i de studerade skolornas 

likabehandlingsplaner efterföljs i verksamheterna.  
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Bilaga 1 

Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) Stockholms 

län 

  

 

1. Främjande: 

 

Skola 1 

 

Skola 2 

 

Skola 3 

 

Bedrivas systematiskt och 

långsiktigt, rikta sig till alla 

samt vara en del i det 

vardagliga arbetet 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Baseras på kunskap om hur 

diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling 

uppstår och vilka faktorer 

som skapar en trygg miljö 

där alla barn och elever blir 

respekterade som de är 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Omfatta 

kompetensutveckling för 

personalen för att vid behov 

öka medvetenheten och 

kunskapen om 

diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Innebära att personalen ges 

tid att diskutera egna 

normer och attityder samt 

sådana som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten. 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Omfatta möjligheter för 

barn och elever att 

återkommande diskutera 

normer, attityder och hur 

goda relationer kan vårdas   

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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2. Förebyggande: 

 

Skola 1 

 

Skola 2 

 

Skola 3 

 

Regelbundet kartlägga 

barnens och elevernas 

trygghet och trivsel samt 

deras uppfattning om 

förekomsten av 

diskriminering, 

trakasserier och 

kränkande behandling 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Analysera kartläggningen 

för att identifiera risker 

för diskriminering, 

trakasserier och 

kränkande behandling 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

I samband med analysen 

även utvärdera tidigare 

insatser för att förebygga 

diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande behandling 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Inte i 

likabehandlingsplanen 

 

Utifrån de identifierade 

riskerna formulera 

konkreta och 

uppföljningsbara mål för 

arbetet 

 

 

 

Inte i 

likabehandlingsplanen 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Planera vilka insatser 

som ska genomföras 

under året för att nå 

målen och hur dessa ska 

följas upp och bestämma 

vem som ansvarar för 

respektive insats, samt se 

till att eleverna är 

delaktiga i 

kartläggningen och i 

analysen av resultaten 

och när man avgör vilka 

insatser som ska sättas in 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 
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3. Åtgärdande 

 

Skola 1 

 

Skola 2 

 

Skola 3 

 

Rutiner för hur akuta 

situationer ska hanteras och 

lösas när barn eller elever 

har utsatts för trakasserier 

eller kränkande behandling 

finnas 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna som vidtas 

grundas på utredningen i 

det enskilda fallet och riktas 

till såväl det barn eller den 

elev som blivit utsatt som 

till den eller dem som 

utövat kränkningen 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna följas upp och 

utvärderas för att 

verksamheten ska kunna 

förvissa sig om att de leder 

till att kränkningarna 

upphör och inte upprepas 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna samt 

uppföljningen och 

utvärderingen av dessa 

dokumenteras och 

verksamheten bör utveckla 

ändamålsenliga former och 

rutiner för detta 

 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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Lika rättigheter i skolan (DO, 2012) Stockholms län 

 

1. Utvärdera 

 

Skola 1 

 

Skola 2 

 

Skola 3 

 

Gå igenom hur man har 

arbetat och vad resultatet 

blev, nya mål och åtgärder 

formuleras 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 

 

 

Ja, till viss del 

 

2. Främja 

   

 

Hur man ska arbeta för att 

främja alla elevers lika 

rättigheter och möjligheter 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

3. Kartlägga 

   

 

Kartlägga verksamheten 

genom olika metoder och 

genom det upptäcka risker 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

4. Förebygga 

   

 

Utgå ifrån det som visade 

sig i kartläggningen och 

förebygga dessa risker 

 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

5.  Åtgärder för akuta 

situationer 

   

 

Behandlar de rutiner 

skolorna har att tillgå ifall 

diskriminering eller 

kränkande behandling 

inträffar 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) Uppsala län 

  

 

1. Främjande: 

 

Skola 4 

 

Skola 5 

 

Skola 6 

 

Bedrivas systematiskt och 

långsiktigt, rikta sig till alla 

samt vara en del i det 

vardagliga arbetet 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Baseras på kunskap om hur 

diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling 

uppstår och vilka faktorer 

som skapar en trygg miljö 

där alla barn och elever blir 

respekterade som de är 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Omfatta 

kompetensutveckling för 

personalen för att vid behov 

öka medvetenheten och 

kunskapen om 

diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

Innebära att personalen ges 

tid att diskutera egna 

normer och attityder samt 

sådana som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten. 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

Omfatta möjligheter för 

barn och elever att 

återkommande diskutera 

normer, attityder och hur 

goda relationer kan vårdas   

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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2. Förebyggande: 

 

Skola 4 

 

Skola 5 

 

Skola 6 

 

Regelbundet kartlägga 

barnens och elevernas 

trygghet och trivsel samt 

deras uppfattning om 

förekomsten av 

diskriminering, 

trakasserier och 

kränkande behandling 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja, till viss del 

 

Analysera kartläggningen 

för att identifiera risker 

för diskriminering, 

trakasserier och 

kränkande behandling 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

I samband med analysen 

även utvärdera tidigare 

insatser för att förebygga 

diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande behandling 

 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

Utifrån de identifierade 

riskerna formulera 

konkreta och 

uppföljningsbara mål för 

arbetet 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Planera vilka insatser 

som ska genomföras 

under året för att nå 

målen och hur dessa ska 

följas upp och bestämma 

vem som ansvarar för 

respektive insats, samt se 

till att eleverna är 

delaktiga i 

kartläggningen och i 

analysen av resultaten 

och när man avgör vilka 

insatser som ska sättas in 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 

 

 

Ja, till viss del 
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3. Åtgärdande 

 

Skola 4 

 

Skola 5 

 

Skola 6 

 

Rutiner för hur akuta 

situationer ska hanteras och 

lösas när barn eller elever 

har utsatts för trakasserier 

eller kränkande behandling 

finnas 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna som vidtas 

grundas på utredningen i 

det enskilda fallet och riktas 

till såväl det barn eller den 

elev som blivit utsatt som 

till den eller dem som 

utövat kränkningen 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna följas upp och 

utvärderas för att 

verksamheten ska kunna 

förvissa sig om att de leder 

till att kränkningarna 

upphör och inte upprepas 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Åtgärderna samt 

uppföljningen och 

utvärderingen av dessa 

dokumenteras och 

verksamheten bör utveckla 

ändamålsenliga former och 

rutiner för detta 

 

 

 

 

Ja, till viss del 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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Lika rättigheter i skolan (DO, 2012) Uppsala län 

 

1. Utvärdera 

 

Skola 4 

 

Skola 5 

 

Skola 6 

 

Gå igenom hur man har 

arbetat och vad resultatet 

blev, nya mål och åtgärder 

formuleras 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

2. Främja 

   

 

Hur man ska arbeta för att 

främja alla elevers lika 

rättigheter och möjligheter 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

3. Kartlägga 

   

 

Kartlägga verksamheten 

genom olika metoder och 

genom det upptäcka risker 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

4. Förebygga 

   

 

Utgå ifrån det som visade 

sig i kartläggningen och 

förebygga dessa risker 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

5.  Åtgärder för akuta 

situationer 

   

 

Behandlar de rutiner 

skolorna har att tillgå ifall 

diskriminering eller 

kränkande behandling 

inträffar 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 
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Bilaga 2 

Utbildning för ”den andre”  

Beskriver skolornas likabehandlingsplaner några speciellt upprättade platser för specifika 

elever eller grupper? 

 – Om ja, vad för platser är det? 

Talar skolornas likabehandlingsplaner om någon form av särundervisning för specifika 

elever eller grupper? 

 – Om ja, vilka elever eller grupper är det som får ta del av denna särundervisning? 

 

Utbildning om ”den andre”  

Tar skolornas likabehandlingsplaner upp att specifika delar om ”den andre” ska inkluderas i 

schemat? 

 – Om ja, på vilket sätt ska dessa specifika delar inkluderas i schemat och vad ska de 

innehålla? 

Talar skolornas likabehandlingsplaner om att utbildning om ”den andre” ska genomsyra 

hela läroplanen? 

 – Om ja, hur talar skolornas likabehandlingsplaner om att detta ska genomföras? 

 

Utbildning som är kritiks mot privilegiering och marginalisering  

Tar skolornas likabehandlingsplaner upp att frågor som rör vad som anses vara norm i 

samhället och hur dessa normer skapas och upprätthålls ska behandlas i undervisningen? 

– Om ja, hur talar skolornas likabehandlingsplaner om att detta ska uppnås? 

Talar skolornas likabehandlingsplaner om att utbilda alla elever i att tänka kritiskt och 

ifrågasätta det som skolan och omvärlden anser normativt? 

 – Om ja, hur talar skolornas likabehandlingsplaner om att detta ska uppnås? 

 

Utbildning som förändrar elever och samhälle  

Talar skolornas likabehandlingsplaner om utbildning som är inkluderande av många 

perspektiv och därmed ifrågasätter den dominerande berättelsen? 

Om ja, hur talar skolornas likabehandlingsplaner om att detta ska uppnås? 
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